
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND         Phú Yên, ngày           tháng       năm 2022  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng        

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025,  

đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên 

   
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 ăn     u t            n  qu  n     p   n  n         20     u t sử  

  i, b  sun  một số  i u  ủ   u t            n  p ủ v   u t            n  

qu  n     p   n  n    22    20    

 ăn    N    qu ết số 44 2022 QH   n       0  2022  ủ  Quố   ội v  

  ủ tr  n   ầu t  Dự án xâ  dựn   ôn  trìn    ờn  bộ   o tố  Bắ  – Nam phía 

Đôn   i i  oạn 202 -2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển 

khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương 

đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông    

giai đoạn 2021-2025; 

 ăn    Qu ết   n  số 2 2 QĐ-TTg ngày 22/02/2022  ủ    ủ t ớn     

   n  p ủ v  việ  t  n  l p B n   ỉ  ạo  ủ     n  p ủ triển k  i t ự   iện    

Dự án xâ  dựn   ôn  trìn    ờn  bộ   o tố  Bắ  - N m p    Đôn  v  Dự án 

 ản    n  k ôn  Quố  tế  on     n    

Trên cơ sở Công văn số 549/UBND-ĐTXD ngày 31/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua 

địa phận tỉnh Phú Yên); 

Theo    n     ủ  Giám  ố  Sở Nội vụ tại  ờ trìn  số   7/TTr-SNV ngày   

07/3/2022 v     n     ủ  Sở Gi o t ôn  v n tải tại  ôn  văn số        

246/SGTVT-QLHT ngày 03/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng      

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn 

qua địa phận tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Các Phó Trưởng Ban:  

- Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban 

thường trực; 

- Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 
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3. Các Thành viên:  

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; 

- Ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm     

Thành viên kiêm Thư ký; 

- Ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;  

- Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông Võ Đình Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Đặng Kim Ba, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Đỗ Quốc Đạt, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; 

- Ông Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Dư, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa; 

- Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu; 

- Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa; 

- Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An; 

- Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa; 

- Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa; 

- Mời lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải; 

- Mời lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: 

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu giúp việc UBND tỉnh lãnh đạo,       

chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên; 

- Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, 

phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để thực hiện dự án đúng 

tiến độ. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Sở Giao thông vận tải là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách 

nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi     

công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 
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- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc    

Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở: NV, GTVT; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, ĐT-XD, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thế 
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